
 Vyhlášení výzvy na podání žádos� do programů pro 
 poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2022 

 1.  Účel programů 
 je finanční podpora nekomerčních spolků v oblas�: 

 ▪  tělovýchova a sport 
 ▪  kulturní a vzdělávací činnost 
 ▪  zájmové ak�vity spojené s využíváním volného času 
 ▪  ostatní veřejně prospěšná činnost 

 Programy: 
 1.1  program na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací 
 (lze použít na celoroční podporu organizací a organizovaných skupin nad 10 osob) 
 1.2  program na podporu jednotlivců a malých skupin 
 (žádos� organizace na podporu malé skupiny do 10 osob vč. nebo jednotlivce) 
 1.3  program na podporu veřejně prospěšných ak�vit 
 (lze použít na časově vymezené akce, nebo projekty - turnaje, výstavy, sezónní akce) 

 Žadatel může podat pouze po jedné žádos� do každého z programů. 
 Každá žádost může být označena jen jedním programem. 

 2.  Důvod podpory 
 Podpora  organizací,  které  se  v rámci  své  činnos�  věnují  převážně  práci  s dětmi,  mládeží  nebo 
 seniorům a �m zajišťují  organizaci volnočasových ak�vit  těchto skupin. 

 3.  Objem finančních prostředků na programy 
 Celková  výše  finančních  prostředků  na  programy  neinves�čních  dotací  z rozpočtu  Města  Frýdlant  je 
 pro  rok  2022:  =1.500.000,-  Kč.  Celková  výše  finančních  prostředků  bude  po  uzavření  programu  (po 
 15.  05.  2022)  rozdělena  v poměru  objemu  přijatých  žádos�  (dle  výše  finančních  požadavků)  do 
 jednotlivých programů. 

 4.  Maximální  výše  dotace  na  jednotlivou  žádost  v programu  je  =50.000,-  Kč  (padesá�síc,-Kč). 
 V programu 1.3 pak maximálně 1.000,- Kč (jeden�síc,-Kč)/účastníka. 
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 5.  Okruh způsobilých žadatelů 
 Žadatelem  o  dotaci  z  rozpočtu  Města  Frýdlantu  mohou  být  pouze  registrované  subjekty  –  např. 
 organizace,  občanská  sdružení,  spolky  atd.,  se  sídlem  ve  Frýdlantu  ,  jejichž  činnost  plní  výše  uvedený 
 účel a je zaměřena na občanské a veřejně prospěšné ak�vity především pro občany Frýdlantu. 

 6.  Lhůta pro podání žádos� / doručení žádos� včetně příloh: do 16. 05. 2022 
 Žádos� lze podávat osobně na podatelně Městského úřadu Frýdlant, nebo zasílat poštou na adresu: 
 Městský úřad Frýdlant, odbor finanční, náměs� T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 Žádost  musí  být  podána  na  předepsaném  formuláři  „Žádost  o  finanční  příspěvek  z rozpočtu  Města 
 Frýdlant“,  který  lze  získat  na  odboru  finančním  případně  podatelně  Městského  úřadu  Frýdlant,  nebo 
 v elektronické formě na internetových stránkách města (viz. bod č. 12). 

 7.  Kritéria pro hodnocení žádos� o dotace z rozpočtu Města Frýdlantu 
 ▪  předložený projekt splňuje podmínky dle bodů 1. až 6 této výzvy. 
 ▪  projekt obsahuje konkrétní a kontrolovatelný záměr 
 ▪  projekt má reálný rozpočet 
 ▪  projekt bude ukončen v běžném roce 
 ▪  k žádos� je dále potřeba doložit povinné přílohy (kopie): 

 -  výpis  z  registru  ekonomických  subjektů  (stačí  kopie  pořízená  na  internetových  stránkách 
 Českého sta�s�ckého úřadu  h�ps://apl.czso.cz/irsw/  ) 

 -  u právnických osob stanovy (popř. jiná lis�na prokazující osobu s právem jednat) 
 -  kopie o zřízení běžného účtu žadatele, popř. aktuální výpis z účtu (ne starší 3 měsíců) 
 -  aktuální počet  ak�vních  členů včetně podílu dě� a mládeže do 18 let 
 -  čestné  prohlášení  žadatele  (pouze  v případě  žádos�  o  podporu  v režimu  de minimis  -  viz. 

 bod č. 13). 
 -  v případě,  že  žadatel  v předchozím  období  žádal  o  dotaci,  doručil  povinné  přílohy  a  nedošlo 

 k jejich změnám, může tyto přílohy nahradit čestným prohlášením 
 ▪  žádost,  která  nesplňuje  všechny  formální  náležitos�  nebo  bude  doručena  po  termínu,  bude  z 

 hodnocení  vyřazena;  dokládání  chybějících  náležitos�  žádos�  po  uzávěrce  programu  nebude 
 možné;  žadatel  bude  o  této  skutečnos�  vyrozuměn  elektronicky  na  e-mailovou  adresu  uvedenou 
 v žádos�, případně papírovou formou na adresu odpovědné osoby za projekt 

 8.  Podmínky pro poskytování dotace 
 ▪  dotaci lze poskytnout pouze žadateli, jehož předmět činnos� odpovídá výše uvedenému účelu 
 ▪  projednání  a  posouzení  žádos�  provádí  odbor  finanční  Městského  úřadu  Frýdlant  ve  spolupráci 

 s místostarostou a finančním výborem 
 ▪  výši  dotace  na  jednotlivé  žádos�  schvaluje  dle  návrhu  (předloženého  materiálu)  zastupitelstvo/rada 

 města 
 ▪  dotace  může  být  poskytnuta  pouze  na  činnost  a  konkrétní  akce,  pořádané  žadatelem  v  konkrétním 

 termínu daného roku 
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 ▪  předpokladem pro poskytnu� dotace je vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu města 
 ▪  dotace může být poskytnuta pouze na výdaje uskutečněné v aktuálním kalendářním roce 
 ▪  za  uznatelné se považují mzdové výdaje ve výši max. 30% poskytnuté dotace 
 ▪  za  neuznatelné budou považovány výdaje na občerstvení a zálohy 
 ▪  dále  za  neuznatelné  budou  považovány  výdaje  na  pořízení  dlouhodobého  majetku  (mimo  drobný), 

 a jiné inves�ční výdaje 
 ▪  při  projednání  žádos�  -  přidělení  dotace  a  její  výši  -  je  brán  zřetel  především  na  předem  stanovená 

 kritéria a dále také na: 
 - charakter, strukturu a veřejnou prospěšnost činnos� a ak�vity žadatele 
 - finanční náročnost a obecnou prospěšnost pořádané akce 
 - rozsah akce a počet zúčastněných osob 
 - dlouhodobé výsledky a koncepčnost činnos� žadatele 

 ▪  před  poskytnu�m  dotace  bude  s  příjemcem  uzavřena  veřejnoprávní  smlouva  o  poskytnu� 
 neinves�ční dotace z rozpočtu města 

 ▪  příjemci jsou povinni dotaci využít pouze k účelu, jenž je předmětem smlouvy 
 ▪  příjemce  dotace  je  povinen  viditelně  uvádět  při  veřejné  prezentaci  a  následně  při  vyúčtování  doložit 

 údaj o tom, že činnost/akce je finančně podpořena z dotačního programu Města Frýdlant 
 ▪  na poskytnu� dotace není právní nárok 

 9.  Další povinnos� žadatele 
 ▪  předložit  poskytovateli  v  termínu  stanoveném  smlouvou  podrobné  vyúčtování  projektu  na 

 jednotném formuláři 
 ▪  zpřístupnit  ke  kontrole  doklady  vynaložených  vlastních  zdrojů  na  realizaci  projektu  v  místě  sídla 

 žadatele 
 ▪  vrá�t  nejpozději  v  termínu  stanoveném  ve  smlouvě  poskytnutou  dotaci  v  plné  výši  v  případě,  že 

 nebude použita na účel vymezený smlouvou 
 ▪  vrá�t  nejpozději  v  termínu  stanoveném  ve  smlouvě  poskytnutou  dotaci  v  plné  výši  v  případě,  že 

 projekt nebyl uskutečněn 
 ▪  vrá�t nevyužitou část dotace 
 ▪  neprodleně  (do  15  dnů)  seznámit  poskytovatele  písemně  se  změnami  stanov,  bankovního  spojení, 

 statutárního  zástupce,  jakož  i  s  ostatními  změnami,  které  mohou  podstatně  ovlivnit  finanční 
 hospodaření příjemce a náplň jeho činnos�. 
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 10.  Kritéria pro stanovení výše dotace 

 ▪  Tato  hodno�cí  kritéria  jsou  orientační  pro  žadatele  o  dotace,  nejedná  se  o  nároková  kritéria. 
 V případě,  že  žádos�  o  dotace  budou  vyhodnoceny  mimo  rámec  těchto  kritérií,  je  poskytovatel 
 povinen tento postup zdůvodnit, mělo by se však jednat o výjimečný postup. 
 Hodno�cí  procentuální  kritéria  budou  zaokrouhlována  vždy  matema�cky  na  celá  čísla.  Podle  počtu 
 získaných  bodů  bude  stanoveno  pořadí  jednotlivých  žádos�.  Žádos�  budou  posuzovány  ve  dvou 
 kolech. Minimální počet bodů pro postup do 2. kola hodnocení je 50 bodů. 
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 ▪  Při  zjištění  porušení  smlouvy  mohou  být  jednotlivým  žadatelům  uděleny  penalizační  body  pro  další 
 ročník dotačního programu až do výše 20%. 

 ▪  Podle  získaného  počtu  bodů  bude  jednotlivým  žadatelům  přidělen  korekční  koeficient,  kterým  bude 
 upravena výše požadované částky z žádos�: 

 Pořadí 1 - 10 – koeficient 1 
 Pořadí 11 - 15 – koeficient 0,8 

 Pořadí 16 a následující – koeficient 0,6 

 ▪  Následně  poskytovatel  (zastupitelstvo  města  na  základě  doporučení  finančního  výboru)  stanoví 
 s ohledem na výši převisu finančních prostředků v žádostech procento dotace z požadované částky. 
 Je přípustné, že i žádost postoupená do 2. kola hodnocení nebude finančně uspokojena. 

 11.  Lhůta pro rozhodnu� o žádos�: do 30. 06. 2022 

 12.  Formulář žádos� – příloha č. 1  (  určeno pro vyplnění v programu  Microso� Excel  ) 
 „Žádost o dotaci z rozpočtu Města Frýdlant pro rok 2022“ 
 h�p://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/formulare/odbor-financni.html 

 13.  Formulář čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – příloha č. 2 
 „Čestné prohlášení pro žadatele o podporu de minimis“ 
 h�p://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/formulare/odbor-financni.html 

 14.  Všechny  osobní  údaje  v žádos�  a  jejích  přílohách  budou  po  dobu  trvání  projektu  a  ještě  po  dobu  10 
 let  po  jeho  skončení  (spisový  znak  je  65.1,  skartační  znak  a  lhůta  jsou  V10)  zpracovávány   v  souladu 
 s GDPR. 

 Zastupitelstvo města schválilo usnesením č.  408  /2021 ze dne 22. 9. 2021 
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